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– Det är positivt för själv-
känslan att veta att jag behövs i
sjukvården. Det märks om jag
är borta från arbetet en dag.

Det säger Cecilia Grape
Wyke, AT-läkare på vårdcentra-
len Lyckorna i Motala som i
sommar avslutar sin AT-tjänst-
göring.

Fyra AT-läkare i Motala, Cecilia Gra-
pe Wyke, Cecilia Kjöllerström, Magnus
Flondell och Henrik Hultkvist, möts för
att prata om AT-tjänstgöringen, dess ut-
bildningsinnehåll och vad AT-läkarna
kan. De är överens om att AT-läkarna be-
hövs i systemet. De gör nytta och sköter
en stor del av basarbetet.

– Det är viktigt att bli en självständig
läkare, det gäller inte bara att kunna det
teoretiska utan också att utvecklas som
person, anser Magnus Flondell, som
tjänstgör på vårdcentralen Marieberg.
Han har gjort drygt hälften av  sin AT. 

AT-tjänstgöringen är viktig, därför
att där får underläkaren se många delar
av sjukvården och hur mångfacetterad
den är. Det är värdefullt inför speciali-
seringen.

– Men vi är inte färdiga bara för att
AT-tjänstgöringen är avklarad. Utbild-
ningen fortsätter under specialiserings-
tjänstgöringen och sedan är det fråga om
ett livslångt lärande, påpekar Henrik
Hultkvist, som började sin AT-tjänstgö-
ring i höstas och nu är på ortopedkliniken.

Men AT-tjänstgöringen handlar
ingalunda bara om att omsätta teoretis-
ka kunskaper till diagnostik och be-
handling för varje enskild patient. 

– Det är mycket som inte går att mäta
och som inte kan beskrivas, anser Ceci-
lia Kjöllerström, som i vår börjat sin
AT-tjänstgöring med placering på orto-
pedkliniken.

Grundlägger referensramar
Det gäller sådana saker som hur man

samarbetar med kolleger och den övri-
ga personalen och människokännedom.
Och det måste till för att man ska bli en
bra läkare. Det är kunskaper som läka-
ren tillägnar sig genom positiva och ne-
gativa förebilder. De grundläggande re-
ferensramarna för läkargärningen får
AT-läkaren under AT-tjänstgöringen.

– När man kommer som ny AT-läka-
re känner man sig orolig och nervös för
att inte klara arbetet, säger Cecilia Kjöl-
lerström. Men man är glad över att kän-
na sig som en del av kollektivet. Oron
bleknar ganska snabbt.

Hennes erfa-
renhet är att de
överordnade noga
sätter sig in i hur
varje AT-läkare
fungerar. De gör
en personlig be-
dömning och för-
delar arbetet efter
detta.

– Vi kastas inte
bara in i arbetet
utan det finns ett
stöd, säger Cecilia
Kjöllerström. I
Motala är AT-läkar-
na inte anonyma.
De blir snabbt bekanta med övriga läka-
re. 

– Det är lätt att ta kontakt med andra
läkare och man snappar upp om något
varit jobbigt eller knepigt, säger Cecilia
Kjöllerström.

Även om AT-läkarna känner att de
gör en insats i sjukvården tycker de att
det är skillnad på att vara AT-läkare och
att vikariera som underläkare. En vika-
rierande underläkare förväntas delta i
sjukvårdsproduktionen, arbeta rätt och
slätt. Men en AT-läkare har en utbild-
ningsplats med allt vad det innebär av
tid för undervisning, handledning och
föreläsningar och det är hela organisa-
tionen medveten om.

Närvarande undervisning
– De flesta är väldigt intresserade av

att lära oss t ex hur man bedömer sym-
tom. När man arbetar ihop med en äldre
kollega kan det hela plötsligt glida över i
undervisning, säger Cecilia Grape Wyke.

– Det ligger inbyggt i systemet,
tycker Henrik Hultkvist. Undervisning-
en sker dagligen utan att man egentligen
märker det. Och återkopplingen sker
omedelbart, vilket är bäst.

AT-läkarna tror att det finns en fördel
med att göra AT-tjänstgöringen på ett
mindre sjukhus. Det är lätt att få göra
alla de olika delar som ingår i AT-tjänst-
göringen.

– Det är viktigt att få fortsätta att ut-
vecklas och få arbeta efter sin förmåga,
säger Magnus Flondell. Det är också
tydligt att de överordnade läkarna vill
känna oss på pulsen för att få veta vilket
stöd vi behöver.

Till AT-tjänstgöringen i Motala hör
att gå primärjour på akutmottagningen.
Kontakten mellan AT-läkaren och bak-
jouren fungerar alldeles utmärkt. Bak-
jouren är lättillgänglig, finns nära och
ger mer än bara ett formellt stöd.

– Jag förstår inte vad Socialstyrelsen
är rädd för. De urakuta fallen är få och
där har vi fått speciell träning som t ex
avancerad hjärt-lungräddning. I de fall
som inte är urakuta hinner man kontak-
ta sin bakjour, säger Henrik Hultkvist.

Händer det något riktigt stort får
akutmottagningen reda på det i förväg
och hinner kontakta narkosjouren som
mycket snart kan vara på plats.

– På fem minuter får vi dit andra lä-
kare. Vad spelar det då för roll om AT-
läkaren arbetar ensam och tar hand om
det löpande? undrar Magnus Flondell.

– Den bästa utbildningen sker på
akutmottagningen. Tar man bort det
försämras utbildningen drastiskt, anser
Henrik Hultkvist.

– Arbetet på akutmottagningen är
problembaserad undervisning i kubik,
anser Cecilia Grape Wyke. Förr eller se-
nare måste man gå sin första jour. Det är
bra att göra det under de betingelser
som gäller under AT.

Magnus Flondell menar att det är bra
för ST-läkarna att AT-läkarna tjänstgör
på akutmottagningen. Därmed får ST-
läkarna arbeta dagtid, vilket är bra för
deras utbildning.

– Det är inte handläggningen av pa-
tienterna som är problemet. Det vi mås-
te lära oss är att utveckla omdömet, att
veta när det är dags att kontakta bakjou-
ren, säger Magnus Flondell. Det är inte
en träning vi kan undvara och sedan tro
att vi automatiskt kan det när vi blivit le-
gitimerade.

– Till slut handlar det om att lita på
vårt omdöme, att vi inte gör något som
vi inte kan, säger Cecilia Grape Wyke.

Kristina Johnson

AT-läkare i Motala:

Vi behövs i sjukvården

Överordnade läkare fördelar arbetet
efter hur AT-läkarna fungerar. Det är AT-
läkarna i Motala nöjda med. Fr v Magnus
Flondell. Cecilia Grape Wyke, Henrik
Hultkvist och Cecilia Kjöllerström.
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